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Český jazyk Slovo, slabika, hláska, písmeno – pracovní sešit str. 29-31. Písanka str. 25-26.
„TV vysílání“ na 21.11.: Zkusit zjistit a napsat 3 věty o „Sametové revoluci“. Zeptat se rodičů nebo prarodičů, hledat na internetu, podívat se do 
knížek u paní učitelky... Nakreslit k tématu ilustraci.

Matematika Hrajeme Sovu. – Matematika str. 30-31.

Náš svět Sametová revoluce, 17. listopad.

Anglický jazyk My family.

Informace pro 
rodiče

     Milí rodiče,
     v úterý 12.11. bude sběr papíru. V časech 7:30 – 8:30 a 14:00 -15:00 budou u kontejneru stát osmáci, přijímat a zapisovat sběr. Pro 
zjednodušení je dobré mít již papír zvážený předem (pokud máte tu možnost). Doporučuje se mít co nejméně kartonu (je příliš lehký a zabírá více 
místa), lépe přinést časopisy, noviny, letáky, knihy, sešity, obalový papír z domácnosti, výkresy, kancelářský papír apod.
     Ve čtvrtek 14.11. pojedeme do Muzea Tišnov na program „Sametová revoluce“. Vstupné je 50,- Kč, jízdenka tam a zpět 2x5,- Kč (většinu vezmu 
z přeplatku z výletu, v pondělí si děti napíší, kolik každý má donést). S sebou svačinu, pití, popřípadě drobný peníz na něco v kavárně či na suvenýr.
Odjezd z Deblína od obecního úřadu je v 8:08 autobusem č. 312 (děti z Maršova můžou případně už sedět v něm, jen mi raději dejte vědět, ať o 
nich víme). Je možné čekat na zastávce v Deblíně, s dětmi, které přijdou ráno do školy, odejdeme společně na zastávku asi v 7:50. Pokud někomu 
vyhovuje přijít rovnou do Tišnova, dejte mi prosím vědět, ať se najdeme (v Muzeu nám program začíná v 8:40). Návrat do školy bude nejspíš v 
11:00 (pokud nebudeme stíhat, tak o hodinu později).
     V listopadu se budou konat schůzky ve třech (rodič + dítě + učitel). Osobně nabízím termíny:
čtvrtek 14.11. od 14:30 do 16:00,
pondělí 18.11. od 14:00 do 17:30,
úterý 19.11. od 14:30 do 16:00,
pátek 22.11. od 12:30 do 15:00,
úterý 26.11. od 14:30 do 16:00.
Popřípadě samozřejmě po dohodě jiný termín.
                Děkuji a přeji příjemné dny!
                                                                                           Hana Trtílková


